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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) 
ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Άυγουστο. 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 (Α΄143) σύμφωνα με το οποίο οι 
Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι και πέντε 

ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα με την πρόβλεψη σχετικής δαπάνης, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.». 
3. Την υπ΄αριθμ. 37/οικ.21097/28.05.2012 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012 (Α΄85), σε θέματα προσωπικού  των 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ. 

4. Το υπ'αριθ. πρωτ. 19374/24-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο οποίο -μεταξύ 
άλλων- αναφέρεται: “2. Ομοίως και η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως 

πέντε ημερομισθίων το μήνα (άρθρο 210 ΚΔΔΥ όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την 
έγκριση οποιουδήποτε οργάνου. Επιπροσθέτως, λόγω της ολιγοήμερης απασχόλησης 

του προσωπικού αυτού, από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 
4071/2012) δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού 

συμβουλίου, αλλά μόνο απόφαση δημάρχου.” 
5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016 του Δήμου  

Σοφάδων. 
6. Την υπ΄αριθμόν 154/2016 (ΑΔΑ:7ΖΨΞΩ1Μ-ΧΦΗ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων.  

 

 

Ελληνική   

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 

Ότι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια 
κατ΄ άτομο για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ,  προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή 

κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών ως κάτωθι:  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΕΝΤΕ (5) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής τους ταυτότητας. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

4. Τίτλος-πιστοποιητικό σπουδών. 
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 

6. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε 
να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής 

Κατάστασης). 
 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997). 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο 

γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος 

Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443353213-2443353212) εντός προθεσμίας επτά (07) 

ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού 

Καταστήματος, ήτοι από 02.08.2016  έως και 08.08.2016. 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ 


